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Remontissa
Kodissamme on eletty tämä kesä
remontin keskellä. Ulkona on kaivettu perustuksia esiin ja sisällä on
avattu lattioita ja maalattu seiniä.
Talomme on sen ikäinen, että nyt
oli sen aika, mikään ajallinen kun
ei ole ikuista. Pikkuhiljaa kodin
ilme muuttuu, lattiat kiiltävät ja
kunhan kaapit saadaan taas paikoilleen ja pölyt pyyhittyä, niin tekemisen keskeltä saa pysähtyä ihmettelemään ja kiittämään: tämä
on meidän kotimme. Täällä on
hyvä olla. Kaikki näyttää ja tuntuu

ihmeelliseltä, uusi on aina uusi.
Vaikka olisi hankittu käytettynäkin,
meille se on uusi. Tarkasti katsoen
virheitä ja kuluneisuutta varmasti
löytyy mutta kauempaa katsottuna kaikki näyttää hyvältä. Ja miksi
niistä virheistä ja kulumista pitäisi
tehdä tärkeitä tai olennaisia, eikö
se, että kaikki näyttää hyvältä voisi
olla ilon ja kiitoksen aihe?

mutta selvästi näkyvä naarmu. Ystäväni etsi muuttolaatikoista krusifiksin ja ripusti sen tuon kohdan
päälle. Krusifiksi peitti tuon naarmun.

Elämään kuuluu rosoisuus. Vaikka ulospäin näyttäisi kuinka virheettömältä ja puhtaalta, lähempi
tarkastelu todistaa, että naarmuja
ja iän tuomaa kuluneisuutta on
Ystäväni muutti uuteen kotiin, jos- meissä kaikissa. Mitä tarkemmin ja
sa seinät hohtivat puhtauttaan, lähemmin tutkimme itseämme tai
kaikki oli valkoista ja kaunista. toinen toisiamme, sitä varmemmin
Yhdellä seinällä oli kuitenkin pieni näemme virheitä ja korjausta vaativia kohtia. Siinä olisi työmaata itse kullekin,
eikä ihmisen elinikä edes riitä kaikkia virheitä
poistamaan, uusia kun tulee sitä mukaa kun
vanhoja yrittää paikata.
Raamattu selittää tätä ihmisen tilaa syntiturmeluksella. Synti ei vain vieraile meidän elämässämme vaan se asuu meissä. Siksi apostolin huudahdus on tuttu monille kristityille: Minä
kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Room. 7:24 Itsetunto voi olla
koetuksella, mieli maassa epäonnistumisien
tähden, monenlaisten naarmujen ja rosoisuuksien tähden. Silloin täytyy osata nostaa katse
kokonaisuuteen. Sinut on lunastettu 100%,
kokonaan ja täydellisesti. Myös näiden näkyvien naarmujen ja harmitusten osalta. Siksi
apostoli Paavali jatkaa kysymyksensä jälkeen:
Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden! Katso kokonaisuutta, katso lunastuksen ihmettä. Vaikka näet ja tiedät itsessäsi
virheitä ja rosoisuutta, olet kalliisti lunastettu ja
ostettu. Jumalan silmissä virheetön ja kaunis.
Opetelkaamme näkemään niin itsemme kuin
lähimmäisemme Jeesuksen lunastustyön valossa. Kalliisti lunastettuja ihmisiä odottaa, että he
kuulisivat siitä lahjasta, jonka Jumala heille on
jo antanut ja varannut.
Iloa ja voimia sinulle ystävä syyskauden tapahtumien järjestämiseen ja mukana olemiseen.
Rukoilethan puolestamme, yhdistyksemme
työn ja työntekijöittemme puolesta.
Pääsihteeri, Antero Rasilainen
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Evankeliset kesäjuhlat Elimäen kirkossa, Päivi Erkkilän puhe Hoitava sana -tilaisuudessa 10.6.2017

Yhteinen usko kantaa
Jokainen meistä on opetellut ulkoa apostolisen uskontunnustuksen. Se sai alkunsa Rooman seurakunnassa käytetystä kolmen kysymyksen sarjasta. Nuo kysymykset esitettiin seurakuntaan liittyjille
ennen kastetta. Kastettavat olivat juutalaisia tai antiikin lukuisiin jumaliin uskovia pakanoita. Ihmiset
eivät olleet uskonnottomia, se oli siihen aikaan mahdoton ajatus. Siksi oli tärkeää, että ennen kastetta heidän oli ensin irtisanouduttava entisistä jumalistaan ja tunnustauduttava kristilliseen uskoon.
Näin kastettavalta kysyttiin: Uskotko Isään Jumalaan Kaikkivaltiaaseen? Uskotko Jeesukseen Kristukseen? Uskotko Pyhään Henkeen?
Uskontunnustus lausutaan edelleenkin jokaisessa jumalanpalveluksessa. Aina se lausutaan myös
kastetilaisuudessa ja useimmiten
myös hautaan siunauksessa. Uskontunnustus on meidän vastauksemme ja ylistyksemme Jumalan
puhutteluun. Kaikkia uskontunnustuksen kohtia ei ole helppo
ymmärtää eikä uskoa, mutta ei niiden älyllinen ymmärtäminen olekaan tärkeintä. Uskon ei tarvitse
aina olla järkeenkäypää, koska se
liikkuu alueella, joka yltää kauemmaksi kuin ihmisjärki.
Pyhää Henkeä verrataan usein
virvoittavaan veteen. 300-luvulla

elänyt kirkkoisä Gregorios Nyssalainen saarnasi näin: ”Kun joku
on keskipäivän aikaan tiellä, aurinko polttaa kuumin sätein hänen
päätään. - Jos hän löytää lähteen,
joka pulppuaa puhdasta, kirkasta
vettä, istuuko hän veden ääreen
miettimään filosofin tavoin sen
olemusta, kyselemään: mistä?
kuinka? minkä kautta? Niin menettelevät tyhjänpuhujat. Eikö hän
jätä kyselemistä sikseen, kumarru
veteen, kostuta huuliaan, sammuta janoaan, elvytä kuivaa suutaan,
tyydytä kaipaustaan ja kiitä Häntä,
joka on suonut tämän lahjan? Tee
sinäkin niin kuin janoinen tekee!”
Usko Pyhään Henkeen on tarkoitettu ehyesti elettäväksi ja ylistäen
lausuttavaksi, ei rikki analysoitavaksi. Kristillisen kirkon olemukseen on alusta lähtien kuulunut
uskon yhteisöllisyys. Yhdessä kuulumme yhteisöön, jota yhdessä pidetään toimivana. Vaikka apostolinen uskontunnustus lausutaankin

minä-muodossa, se kuitenkin lausutaan yhdessä ja yhteen ääneen.
Sen salaisuus on siinä, että näin
vahvemmat kantavat uskossaan
heikompia ja vanhemmat nuorempia sukupolvia.
Uskontunnustus tulee usein lausuttua paljoa ajattelematta, mutta
joskus se puhuttelee aivan erityisellä tavalla. Hautajaisissa on koskettavaa lausua yhdessä saattoväen kanssa uskontunnustuksen
viimeinen rivi – ”uskon … ruumiin
ylösnousemisen ja iankaikkisen
elämän.” Näin me lausumme, vaikka pian saattoväen todistaessa laskemme vainajan syvään hautaan.
Silti me uskomme, että kerran ei
vain sielumme vaan myös ruumiimme nousee ylös iankaikkiseen
elämään.
Uskontunnustukseen yhtyessämme me teemme juuri niin kuin
Luther opastaa: ”Kuolemaa pitää
ajatella silloin, kun se on kaukana.
Mutta sitten kun se tulee lähelle,
sitä ei saa pelätä, vaan on paettava yksin Kristuksen turviin.” Yhteinen usko kantaa meitä juuri silloin,
kun oma uskomme horjuu tai on
tyystin kadonnut.

Meille on annettu iankaikkisen elämän lupaus, jotta löytäisimme siitä
sataman, missä levätä hiljaa ja turvallisesti. (Martti Luther)
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Päivi Erkkilä
rovasti
Kuva Timo Keski-Antila

Von Angesicht
zu Angesicht
- kasvoista kasvoihin

Arvoisa juhlaväki! Tässä aluksi tunnelmakuva tasan
kahden viikon takaa:
On toukokuun viimeinen sunnuntai, helteinen päivä
Elben varrella keskellä Saksaa. Lutherin mukaan nimetyssä kaupungissa, Lutherstadt Wittenbergissä,
ihmiset ovat vaeltamassa eri suunnilta - keskikaupungilta ja päärautatieasemalta - leveän Elbejoen
toiselle puolelle ja siellä laajalle niitylle. Liitymme vaimoni Pirjon kanssa mukaan joukkoon. Meitä on uutisten mukaan siellä peräti satakaksikymmentätuhatta ihmistä. Saksan kirkkopäiviin liittyvä reformaation,
uskonpuhdistuksen, 500-vuotisjuhlajumalanpalvelus
on alkamassa.

Elben ylittävä moottoritie on pitkältä matkalta suljettu autoilta. Harvinainen näky Saksassa: Autobahn
ilman autoja - mutta täynnä käveleviä ihmisiä. Väkeä
on niin paljon, että tilapäisiäkin kulkureittejä tarvitaan. Kävely kestää noin tunnin. Osa ihmisistä laulaa matkalla. Kuulemme ympärillämme siellä täällä
muitakin kieliä kuin saksaa – tulee tunne, että meitä on paljon ja kaikkialta maailmasta. Kuumuus on
suomalaisittain melkoinen, yli 30 astetta. Aurinko
paistaa moottoritiellä täydeltä terältään, ja kaikilla on
kuuma. Vettä jaellaan janoisille, huolto pelaa hyvin.
Myös terrorismia pelätään, ja kontrolli on saksalaisen perusteellista. Poliisien mukanaolo on nykyisen
Eurooppamme todellisuutta. Tässä on ehkä suurin
ero meidän suomalaisiin hengellisiin kesäjuhliimme
verrattuna, ainakin vielä nykyisin. Berliinistä tulee
juhlajuna kymmenen minuutin välein tuoden Wittenbergiin yhä uusia ja uusia ihmisiä.
Bundeswehr, Saksan omat puolustusvoimat, on edellisenä yönä harjoituksenaan rakentanut tilapäisen
ponttonisillan Elben yli - pelkästään näitä uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlia varten. Näemme myös
ponttonisillan matkamme varrella. Viimeksi armeijan
ponttonisiltoja onkin tarvittu Elben ylityksessä huhtikuussa 1945, kun puna-armeija vyöryi Lutherin kaupunkiin. Mutta siitä on jo kauan. Kasarmeistaan venäläiset lähtivät kotimaahansa tosin vasta 1991.
Nykyisin noin 50.000 asukkaan Wittenbergissä kuuluu
evankeliseen maakirkkoon vain noin 7 % asukkaista
– ja katolisia on noin 4 %. Mikä sitten on ihmisten
valtaosan uskonnollinen tilanne? Mihin he uskovat?
Onko heillä turva Jumalassa? Paljon vakavaksi tekeviä kysymyksiä uskonpuhdistuksen syntysijoilla...

Jaakko Mikkola Elyn kesäjuhlien pääjuhlassa Elimäellä. Kuva Timo Keski-Antila.

Kymenlaakson maakuntajohtajan Jaakko Mikkolan puhe ELYn kesäjuhlilla Elimäellä 11.6.2017

Lopulta saavumme itse juhlakentälle. Iso risti on
suunnannäyttäjänä sitä kohti vaeltaville saksalaisille
ja ulkomaalaisille. Juhlakentällä ihmisillä on yhteys
keskenään. Lutherin naulaamista teeseistä tunnetun
Linnankirkon torni näkyy joen yli juhlakentälle. Pääosa juhlaväestä on luonnollisesti saksalaisia, mutta
mukana on evankelis-luterilaisia ihmisiä kaikkialta
maailmasta. Yhteiselle ehtoolliselle osallistuvat myös
saksalaiset katoliset ystävämme. Yhteys toimii kirkkokuntien välilläkin. Tunnelma on melkeinpä taivaallinen.
--Juhlajumalanpalveluksen tekstinä 1. korinttolaiskirjeen 13. luku, jakeet 1-12. Felix Mendelssohn Bartholdyn ”Uskonpuhdistussinfonian” (Nr. 5, D-duuri)
soidessa taustalla nuo tutut sanat tulivat eläviksi.
”Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich,
dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne
ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie
auch ich erkannt worden bin.” (1. Korinther 13:12)
”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt
tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.” (1
Kor. 13:12)
Saksankielisessä raamatunkäännöksessä kuvastimesta käytetään sanaa peili, joten kuulijalle on Saksassa
selostettava, että Uuden testamentin kirjoittamisen
aikaan on ollut vain metallisia peilejä eikä nykyisenkaltaisia lasipeilejä. Siksi kuvajainen oli epäselvä eikä
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selkeä kuten modernissa lasipeilissä. Suomenkielisessä käännöksessä puhutaan arvoituksesta.
Varmaan jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa miettinyt, minkä ikäisiltä rakkaamme oikein
näyttävät taivaassa. Näemmekö tai tunnistammeko
heitä ylipäänsä? Muistan lapsena tätä mietiskelleeni.
Joku kerran sanoi, että kun sielut näkevät toisensa
kasvoista kasvoihin, he kyllä tunnistavat toisensa
eikä fyysisellä iällä siten ole merkitystä. Uskomme
ruumiin ylösnousemukseen. Ihminenkin on taivaassa
kokonainen, henkiruumis, ilman ikää tai aikaa. Näin
nykyisin ajattelen.
Hengellisillä kesäjuhlilla, niin Saksassa tai täällä Suomessa, eli vaikka näillä ELYn kesäjuhlilla täällä Elimäellä, näemme paljon erilaisia kasvoja. Kasvoista
kasvoihin näkeminen luo yhteyden Jeesuksen lunastamien sisarten ja veljien välille, vaikka näkemisemme vielä onkin varsin vajavaista. Aina emme edes
huomaa toisiamme. Kuljemme ohi. Emme näe emmekä ymmärrä täällä kaikkea, emme todellakaan.
Taivaassa ymmärryskin on täydellistä, ei enää vajavaista. Kerran tietomme on täydellistä, kuten Jumalalla se on ollut ja aina oleva.
Kristittynä elämisestä puhutaan paljon, ja huomio
kiinnittyy tilanteen mukaan milloin mihinkin ulkoiseen
asiaan tai yksityiskohtaan. Yritämme aina määritellä
kaikkea. Määrittely on varsin luontaista meille ihmisille, ja Jumala toki tietää senkin. Usko tulee kuulemisesta.

Kuvia Wittenbergistä. Kuvat Mikkola, ellei toisin mainita.

Usko Jumalan lupauksiin, se monelle jo lapsuudesta tuttu Jeesus-usko, ei pohjimmiltaan kumpuakaan
mistään opinkappaleista, vaan usko on lapsen lailla
lujaa luottamusta Isään taivaassa. Se on enemmän
kuin mikään ohimenevä tunne, se on lopulta Pyhän
Hengen työtä, uskon varmuutta.
Jumalan lupaukset ovat vahvasti esillä kesäjuhlilla.
Jumalan lupaukset luovat hyvin turvallisen olon, jonka minä ja moni muukin muistavat jo lapsuudesta.
Varhaisissa muistikuvissani 1960-luvulta on erityisesti kesän vehreys ja leppeä kesätuuli Vanajaveden
rannalla Hämeenlinnan evankeliumijuhlilla. Oli koolla
paljon ihmisiä – ja lapsenkin mielestä kasvot olivat
aika iloisia. Miksi he yleensä olivatkaan niin iloisia eivätkä happamia aikuisia? - Selityksenä saattoi toki
olla Suomen kesä, mutta jo varhain ymmärsin, että
kesäjuhla on vertauskuva myös tulevalle riemulle taivaassa.
Arvoisa juhlaväki – tai kuten ennen vanhaan sanottiin
– kalliisti lunastettu juhlaväki!
Käsitys siitä, että Jeesus on juuri minut ja kaikki
muutkin lunastanut ristillä konkretisoituu näkemiseksi kasvoista kasvoihin. Näillä kesäjuhlilla - täällä Elimäellä, joka puolella maailmaa – ja kerran taivaassa.
Jaakko Mikkola
maakuntajohtaja
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Päivi Sipposen puhe evankelisilla kesäjuhlilla Elimäen kirkossa 10.6.2017

Hoitava laulu
Todellakin! Niitä lauluja ja virsiä on paljon, jotka ovat hoitaneet ja hoitavat. Näin koen myös oman elämäni matkalla. On myönnettävä, että usein vain laulaa muiden kanssa
laulamisen ilosta, tuttuja, rakkaita lauluja – ajattelematta
enempää niiden todellista sisältöä, virren tai laulun sanomaa. Ja muistammehan tässä yhteydessä myös sen tutkitun
tosiasian, että laulaminen kaiken kaikkiaan lisää monipuolisesti ihmisen yleistä hyvinvointia. Siitä ei tässä yhteydessä
sen enempää. Tämän tilaisuuden aihe vie meitä syvemmälle
laulun hoitavaan vaikutukseen.
Päivi Sipponen Pyhtään mökkiseuroissa
28.7. Kuva Rasilainen

Mielessäni on niitä tilanteita, joissa virsi tai hengellinen laulu, usein
juuri Siionin Kanteleen laulu, on
puhutellut kohtisuorasti, sydämeen asti. Luulen, että vähintään
useimmat meistä löytävät omasta
elämästään tällaisia esimerkkejä.
Kun kuulin tämän tilaisuuden aiheesta ja aloin miettiä sitä, mieleeni tuli muisto vuosikymmenten
takaa: Se on eräältä rippikoululeiriltä, joka pidettiin Karstulan
Evankelisella
Kansanopistolla.
Rippikoululaiset olivat tulleet sinne eri puolilta Suomea. Leirillä oli
paitsi viihtyisää myös itse opetuksen pääsisällöt puhuttelivat monia.
Tuon leirin tunnuslauluksi muodostui 1970-luvulla käytössä olleen
Siionin Kanteleen laulu: ”Kallis se
päivä, kun kastettavaksi Myös minut tuotiin, oi Jeesukseni. Armosi
kruunulla kruunattavaksi. Kasteessa sain sinun autuutesi.” Nykyisestä Siionin Kanteleesta huomaan,
että tuo Erkki Näreharjun sävellys,
jolla laulua paljon lauloimme, oli
silloin aivan tuliterä. Viimeinen säkeistö kuului silloin: ”Oi rakas Jeesus, sun kuolemas tähden, täytä
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sä kasteessa alkanut työ. Että kun
johdossas matkahan lähden Päätän sun johdossas matkani myös.”
Tuon laulun sanat sydämessä oli
hyvä lähteä jatkamaan omaa matkaansa juuri konfirmoituna, isosena tai leirin opettajana.
Toinen muisto liittyy erääseen aamuun työni alkuvuosina Perheniemen Evankelisella Opistolla. Koin
työtaakan liian suurena. Monenlaiset huolet täyttivät mieleni. En
ollut ehtinyt edes aamuhartauteen
sinä aamuna. Oli työtoverin vuoro pitää aamuhartaus. Kirkkosalin
seinän takaa alkoi kuulua – siihen
aikaan varmaan kasetilta kuulunut
vakuuttavan tuntuinen laulu: ”Taivaan Isä pitää huolta lapsistaan
ja voimaa antaa päivään uuteen.”
Tuo yksi säe vakuutti minut Jumalan huolenpidosta sinäkin päivänä ja lupasi voimia myös tuleviin.
Jaksoin taas jatkaa sen päivän
tehtävissä ja siitä eteenpäin. Kun
laulu todella hoitaa, silloin Jumalan
Pyhä Henki tekee työtään ihmisessä. Saa ymmärtää, että Jumalan
armo on tarkoitettu täydellisenä
myös minulle.

Miten virsi ja laulu lohduttavatkaan
surun keskellä, välittävät toivoa
toivon Jumalalta. Sen olen kokenut omassa elämässäni. Ja siitä
lohdutuksesta olen saanut kiittää
Jumalaa surevien seurakuntalaisten lähellä ollessani: siunaustilaisuudessa, muistotilaisuudessa, sururyhmässä.
Eräänä talvikautena pidin ystävättäreni kanssa virsilaulutilaisuuksia vanhusten palvelutalossa. Sen
jälkeen kun eräs talon asukas oli
sanonut: ”Nämä ovat nykyisen elämänvaiheemme parhaita hetkiä”,
ei tarvinnut miettiä, kävimmekö
siellä turhaan.
Virsi ja laulu on hoitanut ja se on
totta edelleen. Mennään hetkeksi Martti Lutherin näkemyksiin aiheeseemme liittyen. Puhuessaan
pääsiäisen ihmeestä, Jeesuksen
ylösnousemuksesta, Luther kysyy:
”Kuka ei tässä laulaisi? Kuka ei riemuitsisi Kristuksen kanssa?” Laulamisella on suuri merkitys kristityn
elämän kaikenlaisissa vaiheissa.
Lutherin mukaan: ”Herralle laulaminen ei suinkaan aina merkitse

- makkaran ja lettujen paistoa sekä kahvia laavulla kesäjuhlien
aloituspäivän illassa pe 9.6.2017. Kuvat Timo Keski-Antila

sitä, että iloitsee ja riemuitsee.
Päinvastoin uusi virsi on ristin virsi,
mikä merkitsee, että ylistetään Jumalaa ja eletään hänen yhteydessään murheenkin keskellä, vieläpä
keskellä kuolemaa.” Tämä lainaus
on Yrjö Sariolan kirjasta Jumalan
kunniaksi ja mielen rakennukseksi,
Musiikin teologiaa käsittelevästä
kirjasta.
Puhutteleva on myös Ilmestyskirjan pohjalta nouseva näky: Jo
taisteleva seurakunta saa yhtyä
riemuitsevan seurakunnan ylistykseen. Tämän voimme selvimmin
kokea Ehtoollismessun Pyhä-hymnissä, jossa ”…saamme laulaa Jumalalle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.”
Psalmi on laulu. Kun ajattelen hoitavaa laulua, haluan tuoda tähän
lopuksi minulle hyvin rakkaan psalmin säkeitä psalmista 40:

”Hartaasti minä odotin Herraa, ja
hän kumartui minun puoleeni ja
kuuli huutoni. Hän veti minut ylös
syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän
antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.
Tämän kuulevat monet, tuntevat
pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan.”
Hän antoi ja Hän antaa suuhuni
uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.
Toivon sinun vielä laulavan tai lukevan Siionin Kanteleen laulun
226.
Päivi Sipponen, Elimäki
9
Piispa Seppo Häkkinen

Letunpaistaja Pekka Kiviranta

Tuula Sääksin puhe sunnuntain päiväjuhlassa Elyn kesäjuhlassa Elimäen kirkossa 11.6.2017

Hän täyttää
kaikkeuden
läsnäolollaan
Elämä on ihmettelyä, alusta loppuun asti. Ollapa kuin lapsi, joka tutkii yhäti kasvavan kiinnostuksen vallassa elinpiiriään, ensin äidin ja isän
kasvoja, omia sormiaan, askelten kantaessa jo
kauemmas kivenkolossa kulkevia muurahaisia,
maasta työntyviä kukkia.
Voisimme rukoilla sitä armoa itsellemme, että
katselisimme avoimin silmin kaikkea itsessämme
ja ympärillämme, kuulostellen, millaisena Jumalan käden jälki näkyy tässä kaikessa.
Minua on puhutellut tämän kirkkovuoden ajan teksteissä sana Jumalasta, joka täyttää kaiken läsnäolollaan.
Ef. 4:9-10 Paavali toteaa parilla
lauseella huikeita totuuksia: Kristus tuli alas taivaasta, laskeutui
alas, maan alimpiin paikkoihin ja
hän nousi ylös, kaikkia taivaita
ylemmäs, täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan.
Elämän polkujen mutkissa meiltä usein hämärtyy se tosiasia,
että Kristus on kanssamme aivan
kaikessa, siinä arkisessa ja usein
kivuliaassakin pyörityksessä. Hänelle on tuttua sairauden tuska,
yksinäisyys, hylätyksi joutuminen,
kovat sanat, lyönnit, sisimmässä käyvä taistelu hyvän ja pahan
kanssa. Näiden kanssa Jeesus taisteli, pimeyden voimien kanssa hän
oli silmitysten ristillä ja kärsi omassa ruumiissaan niiden aiheuttaman
tuskan. Kuolemaan asti hän oli
valmis astumaan, ollakseen rinnal10

lamme, taistellakseen meille vapauden kärsimyksen ja kuoleman
kahleista.
Hän nousi korkeuteen. Hän voitti
kuoleman vallan. Ylösnousemisessaan hän vetää meidätkin ylös
kuoleman vallasta. Minua sykähdyttää yhä uudelleen Kristuksen
tuonelaan astumisen ikonissa se,
että ylösnoussut Kristus tarttuu
niin Aadamia kuin Eevaa kädestä
ja vetää heidät ylös pimeydestä.
Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa
Jumalan maailmassa.
Kun Kristus nousi taivaaseen, hän
antoi lahjanaan meille Pyhän Henkensä olemaan kanssamme joka
hetki. Kristus täyttää läsnäolollaan kaikkeuden, siis jokaisen kolkan maailmassa, jokaisen ihmisen
elämänpiirin, luomakunnan, aivan
kaiken. Se on ihmeellistä. Se on
ihmeteltävää. Se on salaisuus, jota
voimme vain ihmetellä. Se ei antaudu meidän selityksillemme eikä

Kuva Timo Keski-Antila

- Ef. 4:9-10

teorioillemme eikä määrittelyillemme. Sitä voi ihmetellä, katsella uskon silmin. Sitä voi ylistää ja siitä
kiittää.
Meidän kutsumuksemme on yhdessä toisten kanssa tutkia Jumalan jalanjälkiä tässä maailmassa,
Kuunnella heitä, joita Jumala on
puhutellut eri tavoin elämässä.
Meillä on Raamatussa todistajien
pilvi, jotka välittävät meille viestin
Jumalan toiminnasta tässä maailmassa. Se on Jumalan suoraa puhetta meille. Jumalan kosketusta
on myös kasteveden siunaus ja
ehtoollisleivän ja viinin välittämä
siunaus, niihin kätkeytyvä lupaus
syntien anteeksiantamuksesta, toivosta, ilosta ja osallisuudesta.
Kristuksen läsnäolon täyteys on
ehkä konkreettisimmillaan nähtävissä hänen seurakunnassaan, kirkossa, sen jäsenissä, joille hän on
antanut erilaisia palvelemisen lahjoja. Kukaan meistä ei omaa koko

- Elyn kesäjuhlilla su 11.6.2017, liturgi Kirsi Hämäläinen, saarna Antero Rasilainen, kanttori Kaarel Kõllo, Korttelipelimannit, Elimäen ja Kymin kirkkokuorot. Kuvat Timo Keski-Antila

Heikki Mäkinen

totuutta, kukaan ei voi väittää
omistavansa ainoaa oikeaa tapaa
olla Kristuksen seuraaja. Yhdessä,
erilaisine lahjoinemme me ihmettelemme Jumalan hyvyyden, rakkauden ja viisauden salaisuutta.
Opimme toistemme tavasta elää ja
ymmärtää. Rohkaisemme toinen
toistamme sillä kokemuksella, jonka itse olemme saaneet.
Jumala on antanut meille kauniin
luonnon. Kylmästä maasta nousee kaunis kukka. Kuivasta oksasta puhkeaa silmu. Kevät herättää
kuolleen eloon. Jumala luo uutta.
Hänen läsnäolonsa täyttää kaikkeuden. Mekö emme olisi osa tätä
uuden luomisen ihmettä? Meissäkö ei voisi tapahtua tämä sama
uuden luomisen ihme? Kristus
meissä. Kristus kaikessa! Jumalan
hyvyyden ja rakkauden salaisuus!

”Sinä, Jumala, annat runsaat sateet, nääntyneen maasi sinä saat
jälleen kukoistamaan.” Ps. 68:10
Tuula Sääksi
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Pekka Kivirannan raamattuopetus Evankelisten kesäjuhlien pääjuhlassa su 11.6.2017

Reilusti kristitty
“Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.” 1Piet. 2:9
Tämä lyhyt Raamatun lause sisältää valtavia sanoja: Valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma
kansa.
Juuri edellä myös kerrotaan, kenestä näin voidaan sanoa:
“Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja
kunnian.”
Siis te, jotka uskotte Jeesukseen Kristukseen. Häneen, jonka Jumala lähetti ja josta on tullut kulmakivi, jonka varassa
koko rakennus pysyy koossa.
Uskon laatua ei määritellä, riittää, kun uskoo Jeesukseen.
Siis, jos rohkenet vaikka hiljaa mielessäsi lausua uskontunnustuksen: Minä uskon Jeesukseen Kristukseen. Siinä se on.
Siinä on usko, joka lahjoittaa meille kaiken tämän.
Mutta pysähdytään hetkeksi jokaisen ilmaisun äärelle.

Valittu suku

Kuninkaallinen papisto

Israel on Jumalan omaisuuskansa, heidät Jumala on
valinnut.

Jokaiseen uskontoon kuuluu oma papistonsa, joiden
ajatellaan olevan lähempänä Jumalaa, tai jotka tuntevat paremmin jumalalliset salaisuudet ja siksi voivat toimia välittäjinä ihmisten ja Jumalan välillä.

Me muistamme Aabrahamin, jonka Jumala kutsui:
“Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen
maahan, jonka minä sinulle osoitan.” (1Moos. 12:1)
Jumala lupasi hänelle maan, jälkeläisiä ja siunauksen. Ja tämän siunauksen Jumala lupasi kaikille Aabrahamin jälkeläisille. Mutta samalla jo luvattiin, että
tämä Aabrahamille tuleva siunaus on tuleva siunaukseksi kaikille maailman kansoille.
Jumala ei valinnut Israelia siksi, että se olisi muita
kansoja parempi, vaan oman päätöksensä mukaan.
Kun nyt Jeesuksessa toteutui Aabrahamille annettu
lupaus siitä, että siunaus tavoittaa kaikki maailman
kansat, ei siinäkään ole kyse onnistumisesta tai vahvuudesta, vaan Jumalan lupaaman siunauksen jokainen saa uskomalla Jeesukseen.
12

Juutalaisuudessakin oli oma papistonsa ja papistoa
tarvittiin kun ihmiset tulivat temppeliin uhraamaan
Jumalalle. Temppelissä oli myös paikka nimeltä “kaikkein pyhin”. Se ymmärrettiin Jumalan läsnäolon paikaksi ja sinne eivät papitkaan voineet mennä. Sen
edessä oli myös vahva verho ja kukaan ei voinut sinne verhon taakse mennä. Kukaan ihminen ei Jumalan
pyhyyttä kestä.
Mutta kerran vuodessa, suurena sovintopäivänä ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään uhraamaan
omien ja koko kansan syntien vuoksi.
Kun sitten Jeesus kuolee ristillä, temppelin väliverho
repesi keskeltä kahtia. Siis se verho, joka oli kaikkein
pyhimmän edessä.

Jotakin niin valtavaa siinä hetkessä tapahtui, että
tämä verhokin repesi. Nyt oli avoin yhteys kaikkein
pyhimpään. Nyt oli avattu uusi tie Jumalan luo jokaiselle ihmiselle. Se tie avautui ristillä.

kaus on täydellinen. Vaikka seurakunta ja me sen jäsenet olemme tänäänkin monin tavoin puutteellisia,
täynnä virheitä ja ristiriitoja, meitä voidaan kutsua
Pyhäksi heimoksi, kun meillä on usko Jeesukseen.

Nyt ei enää ole välimiehiä ihmisen ja Jumalan välissä.
On vain yksi, Jeesus Kristus. Nyt jokainen Jeesukseen uskova on hengellinen pappi, täysivaltainen. On
olemassa suora yhteys. Jokainen voi syntisenä turvautua siihen uhriin, jonka Jeesus ristillä antoi ja se
riittää kaikille. Jokainen uskova on myös pappi siinä
mielessä, että hänet on kutsuttu kertomaan eteenpäin viestiä Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa.

Ja niin vielä vakuudeksi toistetaan toisin sanoin: Me
olemme Jumalan oma kansa.

Sinä olet osa samaa kuninkaallista papistoa kuin
minäkin, vaikka sinua ei olisikaan kutsuttu kirkossa
papin virkaan, hoitamaan sakramentteja ja jumalanpalveluselämää.
Pyhä heimo
Me tiedämme, että erityisesti apostoli Paavali kutsui
seurakunnan jäseniä pyhiksi. Pyhiksi hän kutsui myös
Korinttin seurakunnan jäseniä, vaikka samassa kirjeessä hän vahvasti nuhtelee seurakuntaa sen vääryyksistä.
Termi pyhä vie meidät uskon perusasioiden äärelle.
Pyhyys ei ole meissä oleva ominaisuus. Pyhyys on jotakin paljon enemmän kuin “rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys
ja itsehillintä”, jotka Paavali luettelee Pyhän Hengen
hedelminä (Gal 5:22-23). Ne ovat asioita, joihin Pyhä
Henki meitä ohjaa ja kasvattaa. Mutta pyhyys on jotakin enemmän, tai ihan eri tasolla oleva asia. Vain
Jumala on pyhä. Kaikissa muissa on synti todellisuutta. Ja Jumalan pyhyydestä tässäkin on kyse. Me
olemme pyhiä, kun meillä on Jeesuksen pyhyys. Autuaaksi vaihtokaupaksikin
tätä on kutsuttu: Jeesus
ottaa meidän syntisyytemme ja antaa meille pyhyytensä ja puhtautensa. Se
on siis vierasta, lahjaksi
saatua pyhyyttä.

Näiden valtavan suurten rohkaisun sanojen jälkeen
meille annetaan tehtävä: “julistamaan hänen suuria
tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.”
Kun me kerran olemme pyhiä, kun meidät on uskon
ja kasteen kautta liitetty pyhimpään Vapahtajaan, niin
tulkaa hänen luokseen, eläkää hänen yhteydessään.
Antakaa Pyhän Hengen vaikuttaa teissä. Rohkaiskaa
mielenne. Älkää antako pelottavien asioiden säikyttää itseänne, vaan tietäkää ja muistakaa: Jumala on
kaikkivaltias, Hän, jota me saamme kutsua taivaan
Isäksi. Olemme suuren kuninkaan, kaikkivaltiaan lapsia ja perhettä.
Olisiko aika Tampereen seurakunnan iskulauseen
mukaisesti rohkaistua olemaan “reilusti kristitty”. Kun
kerran olet kristitty, niin ole reilusti kristitty. Ei siinä ole mitään hävettävää, että on kristitty. Saa olla
reilusti kristitty. Samalla meitä kehotetaan olemaan
kristittynä reiluja. Hyvä suomalainen sana: Reilu.
Ole siis reilusti kristitty. Ole kristittynä reilu. Tähän
meidät kutsutaan.
Tämä lehti on myös ELYn jäsenlehti. On hieno asia,
että olet Evankelisen lähetysyhdistyksen jäsen. Ja
sen hienous on siinä, että me haluamme olla yhdessä
samassa työssä. Rohkaisemassa toinen toistamme,
tukemassa ja auttamassa tarpeen tullen, yhdessä
etsimässä kukin omalla kotiseudullamme, miten me
voisimme olla reilusti kristittyjä seurakunnan parhaaksi.

Siksi kun ennen evankelisuudessa kysyttiin: “Oletko pyhä”, oli yleensä vastaus: “Itsessäni en, mutta
Jeesuksessa Kristuksessa
täydellisesti pyhä ja täydellisesti vanhurskas.” Niin
vahva luottamus oli Jumalaan. Jeesuksen työssä ei
mikään jäänyt vajaaksi.
Siksi myös lahjavanhursTyökaverit saattelevat Pekka Kivirannan ansaituille eläkepäiville. Kuvat Timo Keski-Antila
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Isovanhemmat ja lapsenlapset
yhdessä kirkkoon
Evijärvellä
KUTSU ISOVANHEMMILLE
Evijärven seurakunnassa vietetään
isovanhempien ja lastenlasten kirkkopyhää

su 1.10.2017 alkaen klo 10
Päivän aluksi kokoonnumme seurakuntatalolle, jossa on
erilaisia toimintapisteitä yhteiselle tekemiselle. Isovanhemmat ja lapset käyvät viidessä eri toimintapisteessä
ja osallistumiset niistä merkitään TOIMINTAPASSIIN.
Toimintapisteitä ovat: rukous/esirukous, lauluhetki,
siunaus/ehtoollinen, tarjoilu ja askartelu. Askartelupisteessä askarrellaan ENKELEITÄ, jotka otetaan mukaan
kirkkoon, jossa on PERHEMESSU. Enkelikulkue lähtee
seurakuntatalolta kohti kirkkoa klo 11.
Messussa mukana Matti Aho, Aki Paavola, Aira Kentala,
Kaverikuoro, Satu Kivisaari ja Marjo Kultalahti.
Päivän järjestävät yhdessä Evankelinen lähetysyhdistys
- ELY ja Evijärven seurakunta.
Elysanomien lukijat saavat Evijärven seurakunnan laatiman kutsun isovanhempi-lapsenlapsipäivään lehtemme
kautta.
Ilmoittauduthan 25.9. mennessä
Sadulle p. 050 563 6079.

Tervetuloa!
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Mikkelinpäivänä 1.10. vietetään
isovanhempien ja lastenlasten päivää Evijärven seurakunnassa yhteistyössä Evankelisen lähetysyhdistyksen kanssa. Tapahtumapäivä
alkaa klo 10 toimintapisteillä seurakuntatalolla, jossa voi Aira-kanttorin kanssa opetella enkelilauluja,
Aki-papin kanssa pohtia ehtoollisen ja siunauksen merkitystä ja
Satu-isoäidin kanssa iltarukouksen
tärkeyttä. Seurakunnan vastaavan
lastenohjaajan Marjo Kultalahden
kanssa askarrellaan enkeleitä,
jotka voi ottaa mukaan kirkkoon.
Toimintapisteiden ja tarjoilujen
jälkeen siirrytään enkelikulkueena
kirkkoon, jossa vietetään perhemessua yhdessä isovanhemmat
ja lapsenlapset. Messussa saarnaa
Matti Aho, liturgina Aki Paavola,
kanttorina Aira Kentala.
- Seurakunnan päiväkerhosta lähetämme yhdessä lasten kanssa
isovanhemmille kutsukirjeet tapahtumapäivään. Toivon näkeväni
kirkossa ja seurakuntatalolla paljon
isovanhempia lapsenlapsineen. Nyt
voi lähteä mikkelinpäivän messuun
vaikka kolmen sukupolven ketjussa
kuulemaan hyvää sanomaa Jeesuksesta, toteaa Marjo Kultalahti.

Mikkelinpäivä on enkelten päivä, josta on muodostunut vuosien saatossa
enkelten ja lasten juhlapyhä. Monissa kirkoissa vietetään perhemessuja, jonne ovat tervetulleita kaikenikäiset - pienet ja suuret kulkijat.
Mikkelinpäivästä alkavaa seuraavaa
viikkoa vietetään tänä vuonna iltarukousviikkona, joka on yksi Lasten Keskuksen ideoima tapahtumaviikko reformaation merkkivuonna.
Uskonpuhdistaja Martti Luther piti
tärkeänä, että kodeissa rukoillaan.
Rukousperintöä on myös meidän
hyvä siirtää sukupolvelta toiselle.
Rukousteema sopiikin hyvin lasten
ja enkeleiden päivään, sillä enkelit ovat yhteyden rakentajia. Enkelit
ovat Jumalan sanansaattajia, jotka
suojelevat ja opastavat ihmisiä ja
muistuttavat meitä Jumalan tahdon
mukaisesta elämästä. Mikkelinpäivän evankeliumi asettaakin uskon
esikuvaksi lapsen ja kertoo, että lasten enkelit saavat taivaissa joka hetki katsella taivaallisen Isän kasvoja.
Sanoma enkeleistä on tarkoitettu
myös aikuisille. ”Silloin Jeesus kutsui
luokseen lapsen, asetti hänet heidän
keskelleen ja sanoi: ’Totisesti: ellette
käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te
ette pääse taivasten valtakuntaan.’”
(Matt. 18:2-3)

Retki Hetan Kodalle
Enontekiölle
25.-31.3.2018 (vko 13)
Lähde hiljentymään Enontekiön maisemiin pääsiäisen hiljaisella
viikolla 2018.
Lähde Lapin keväthangille ihmettelemään luonnon kauneutta.
Hetan Kodan täysihoidossa voit levähtää ja nauttia talon hyvistä
antimista, rentoutua saunassa ja virkistyä avannossa. Hetan Kodan ympäristössä riittää latuja hiihtäjille, jäätä ja ehkä kalaakin
pilkkijöille, reittejä lumikenkäilyn ja potkukelkkailun harrastajille
sekä rinteitä laskettelijoille. Aamu- ja iltahartaudet raamattuhetkineen antavat mahdollisuuden hiljentyä Jumalan Sanan äärellä.
Viikon aikana on mahdollisuus osallistua pienille retkillä lähialueella sekä Hetan Musiikkipäivien tarjontaan.
Hetan Musiikkipäivät, musiikin ja pohjoisen luonnon ainutlaatuinen yhdistelmä, tarjoaa korkeatasoisia elämyksiä Enontekiöllä ja
Pohjois-Kalotilla. Esitykset tuodaan lähelle kuulijaa, oli konserttipaikkana sitten autiotupa tai kirkko. Pääsiäisviikolle ajoittuva festivaali on EU:n pohjoisin kirkko- ja klassisen musiikin tapahtuma.
(http://www.festivals.fi/festivaalit/hetan-musiikkipaeivaet-enontekioe/#.WXmSmOmU_IU). Julkaisemme Elysanomissa Musiikkipäivien ohjelman ja esiintyjät, kun varmistuvat.
Matkan vetäjänä
Evankelisen lähetysyhdistys – ELY ryn
Pohjanmaan aluesihteeri Satu Kivisaari
Matkan hinta 600-620 €/hlö (hinta tarkentuu myöhemmin).
Lapset 5-12v. -50%, opiskelijat -15% täysihoidosta.
Linja-auto lähtee Pohjanmaalta.
Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Satu Kivisaari p. 050 563 6079 tai satu.kivisaari@evankeliset.net
Retken vastuullinen matkanjärjestäjä Hetta Matka Oy.
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Soutajat suorittivat valmistautumisensa pitkään taipaleeseensa kukin omalla tavallaan.
Itse lenkkeilin talvella hiihtäen ja kesällä
juosten. Osa soutajista ei tainnut tuhlata voimiaan minkäänlaiseen harjoitteluun.
Soutupäivän lähestyessä soutajien keskinäiset yhteydenotot tiivistyivät ja jännitys
kohosi jokaisen mielessä. Kirkkoveneeseen
tarvitaan 14 soutajaa ja yksi perämies. Tämän kesän joukkue siis muotoutui jo hyvissä ajoin ja soutupäivän koittaessa 6.7.2017
olimme valmiina suureen seikkailuun. Muutama henkilö joukkueestamme oli Sulkavan
soutujen ensikertalaisia, emmekä me muutkaan olleet liialla kokemuksella pilattuja.
Retkisoutuhan on kaksipäiväinen tapahtuma; ensimmäisenä päivänä on mahdollista
yöpyä retken puolimatkassa, Varvinrannas-

sa, mutta meidän joukkueemme majoittui
muualle. Ystävämme Anne ja Ilkka Partanen
antoivat kauniin huvilansa käyttöömme ja
sinne majoittuikin suurin osa joukkueestamme.
Keskiviikkoiltana, ennen soutujen alkua, pidimme ELYn soutuseurat Sulkavan seurakuntatalolla. Tilaisuudessa kerroimme Evankelisen lähetysyhdistyksen työstä. Torstaina
ja perjantaina urakoimme 70 km, ja kovasti
ylpeinä ja itsemme ylittäneinä rantauduimme soutustadionille.
Tuliko rakkoja ja hiertyikö takapuoli? No
joillekin tuli pieniä rakkoja ja muutama peffa taisi olla melko puuduksissa. Mutta kokemuksena tämä retkisoutu oli kerrassaan
upea. Sää oli haasteellinen, niin kuin Suomen kesät tahtovat olla… maisemat kauniita, soutuvauhti hyvin sopiva ja soutujoukkue rennolla huumorilla varustettuna.
Kiitos ELYn hallitukselle kannustuksesta ja
kaikille mukana olleille tsemppiterveiset:
Ensi kesänä uudestaan!
Erja Kalpio

Kuva Erja Kalpio

Armoa ja iloa Saimaan aalloilla!
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Pienestä vitsinpoikasestahan se lähti, mutta ei niin pientä vitsiä, ettei siitä voisi tulla myös totista totta. Ensimmäisen kerran
aloimme kerätä ELYn joukkuetta Sulkavan
suursoutujen retkisoutuun syksyllä 2015. Jo
varsin pian kävi selväksi, että projektiimme
suhtauduttiin varsin kaksijakoisesti: toiset
syttyivät heti ja toiset miettivät projektinvetäjän suhteellisuudentajua: olihan soutumatkaa 70 km. Mutta saimme ensimmäisen
joukkueen kokoon kesälle 2016 ja tämän
vuoden soutuihin joukkueen kokoaminen
olikin jo paljon helpompaa; kysyntä jopa
ylitti tarjonnan!

Kuva Satu Kivisaari

Kuva Heikki Mäkinen

”ISRAEL ELÄÄ” 12.-20.3.2018
Evankelinen lähetysyhdistys – Ely ryn matka
Mielenkiintoinen matka, joka tutustuttaa sinut erilaisiin kohteisiin, esimerkiksi kuinka Israelissa
autetaan terrorin ja kriisiaikojen uhreja, puunistutus israelilaiseen metsään (Keren Kajemet).
Matkanjohtajat: Erja Kalpio ja Anne Partanen

Kuva Heikki Mäkinen

ALUSTAVA OHJELMA
Ma 12.3.
- lento Israeliin, ajo Ben Gurionin lentokentältä Jerusalemiin.
Yöpyminen hotelli Eyal, Jerusalemin ydinkeskustassa!
Ti 13.3. Jerusalem retki
- Chagallin ikkunat Hadassan
sairaalassa, Davidsonin keskus
ja Daavidin kaupungin pohjoisosan kaivaukset, Itkumuuri. Yöpyminen hotelli Eyal, Jerusalem.
Ke 14.3. Jerusalem
- Öljymäki, kävellen alas Getsemaneen, Kukonlaulun kirkko
(ehtoollinen), Siionin vuori, Hurvan synagoga. Yöpyminen hotelli Eyal, Jerusalem.
To 15.3. Jerusalem
- Vapaa vierailu Caspari-keskuksessa matkanjohtajien johdolla.
Yöpym. hotelli Eyal, Jerusalem.
Pe 16.3.
Jerusalemista Nasaretiin
- Shiblin beduiinikylä Taaborin
vuoren kupeessa. Yöpym. hotelli
Golden Crown Old City, Nasaret.

La 17.3. Galilean retkipäivä
- Nasaretin rukoustalo, ostoksia
basaarissa (tori), kokous, Nahar
HaYarden srk:ssa. Yöpym. hotelli Ron Beach, Tiberias.
Su 18.3. Galilea vapaapäivä
- Uimista ja aurinkoa Kinneretin rannalla, ostoksia Tiberiaan
kaupungissa, taateli- ja maustekauppa. Yöpyminen hotelli Ron
Beach, Tiberias.
Ma 19.3.
Tiberiaasta Ben Gurionille
- Lavin metsä, puunistutus. Tutustuminen NATAL-yhdistyksen
työhön. Natal auttaa terrorin ja
sodan uhreja. Itsenäisyyden julistamisen museo, kävely Jaffassa (omakustanteinen lounas).
Ajo lentokentälle.
Ti 20.3. paluu Suomeen
- Lento Tel Avivista Helsinkiin
kello 01.20

Ilmoittautuminen:
Erja Kalpio p. 045 675 8917,
erja.kalpio@evankeliset.net
Anne Partanen 050 553 6715,
anneeevapartanen@hotmail.com
Matkan hinta n. 1764 € (Israel-paketti + lento)
Israel-pakettiin kuuluvat
bussikuljetukset, majoitus
puolihoidolla, retket ja
opastukset. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan
matkapaketista ennakkomaksu 200 €. Yksityishuonelisä 500 €. Matkavakuutus on välttämätön
sairaus- ja vahinkotapausten varalta.
Alustava lento:
AY 1979 12.3.
HEL-TLV 20.05-00.30+1
AY 1980 20.3.
TLV-HEL 01.20-06.00

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Kinnerettours
Lisää tietoa löydät nettisivuiltamme www.kinnerettours.fi
susanna.kangas@kinnerettours.fi
Kinneret Tours 06-837 5100
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Lastenjuhlissa tutustuttiin
Lutherin perheeseen ja
juostiin raamatturasteilla
Evankelisilla kesäjuhlilla Elimäellä oli omaa ohjelmaa
myös pikkuväelle ja koululaisille. Lauantaina iltapäivällä
seurakunnan kerhotiloissa tavattiin itse uskonpuhdistaja
Lutherin perhe: Martti Luther, jota esitti Pekka Kiviranta,
Katharina-vaimo (Elina Vaittinen), Lene-täti (Kaisa Hautio) sekä perheen lapsia: Hans (Taneli Vaittinen), Magdalena (Katariina Vaittinen), Martin (Pietari Vaittinen),
Lippus (Veikko Hautio) ja Margaretha (Maria Hautio).
Lutherin lasten kanssa leikki lisäksi Lene Kaufmann,
lasten serkku ja nähtiinpä entisessä luostarissa Juhana
Vaittisen esittämä teologian opiskelijakin.
Yhdessä ihmeteltiin, mihin
hävisi kallis hopeapikari,
jonka Martti-tohtori oli saanut lahjoituksena ruhtinaalta. Tohtori itse kertoi lapsille
opettavaisen eläinsadun ja
piti hartauden. Luther kertoikin, että lapset ovat Jumalalle hyvin tärkeitä ja että hän
mielellään laulaa lasten kanssa ja kertoo heille Jeesuksesta. Näytelmän pianistina sekä
yhteislaulujen säestäjänä toimi Lutherien luottomuusikko
Risto Ranta-aho.

sa eläimiä, nimittäin Elimäen
seurakuntakeskuksen pihassa aitauksessa olleita suloisia
lampaita.
Sunnuntaina kokoonnuttiin
jumalanpalveluksen aikana
pyhäkouluun ja iltapäivällä
oli pääjuhlan aikana lapsille
vielä helsinkiläisten Anki ja
Matti Arpiaisen vetämä Raamattukerho. Siellä puhuttiin
Pietarista ja siitä, mitä tämä
koki Jeesuksen seurassa:
Jeesus kutsui hänet työtoverikseen annettuaan hänelle
ensin valtavan kalansaaliin.
Jeesus pelasti Pietarin myös
hukkumasta, kun veden päällä kävely ei opetuslapselta
onnistunutkaan hyvän alun
jälkeen. Ihmeellinen Jeesus
vei Pietarin vielä kirkastusvuorelle näkemään ja kuulemaan aivan hämmästyttäviä
asioita.

Katariina ja Elina Vaittinen Puistolan kirkossa.
Kuva Annikki Erelä.

Näytelmän jälkeen Katharina
ja Lene-täti yhdessä avustaTuomo Ranta-aho hoitamassa lampaita Evankelisten
jiensa kanssa luotsasivat lapkesäjuhlien lastenjuhlan jälkeen. Kuva: Outi Ranta-aho
sia hauskoihin askarteluihin
ja visailuihin. Lenen lettipajassa syntyi taidokkaita kampauksia ja Käthen korupajassa taiteiltiin upeita riipuksia
ja rannekoruja. Juhlaväki etsi
myös piileskeleviä tipuja, jotka olivat lähteneet karkuteille
Raamattukerholaiset pääsiKäthen kanatarhasta.
vät myös ulos kauniiseen keLutherin lasten tapaan myös säsäähän raamattusuunnisEvankelisten kesäjuhlien lap- tukseen.
set saattoivat käydä ulkona
hoitamassa ja rapsuttelemas- Elina Vaittinen
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Seminaari kaikenikäisille kasvattajille, lapsiperheille ja isovanhemmille evankelisilla kesäjuhlilla Elimäellä 10.6.2017.
Kuvat Timo Keski-Antila

Mia Kähärä, johtava sairaalapastori Kuusankosken seurakunnasta (oik.).

Musiikki Nina Helisten.

Lea Saarin terveiset Viron kirkon Tarton perhekeskuksesta. Tulkkiapuna Kaarel Kõllo,
joka toimi myös juhlien kanttorina.

Joulun Valo 2017
Elyn joululehti, Joulun Valo ilmestyy lokakuussa. Lehden teemana
on Suomi 100 juhlavuoden merkeissä rauha ja rauhantyö. Maailmassamme eletään monilla alueilla levottomuuksien keskellä, sodan uhka
varjostaa monien elämää, pelko ja epävarmuus maailmassa kasvavat. Miten voi saada ja säilyttää mielenrauhan, miten me kristittyinä
toimimme rauhan asialla? Mielenkiintoisia artikkeleita ja asiantuntija haastatteluita kokemuksista rauhan asialla olemisesta (mm. Antti
Pentikäinen, Kyllikki Tiensuu, Pekka Särkiö, Kari Lähdesmäki). Lehdessä on lapsille oma Aarrearkkuliite.
Tilaa nyt edullisesti Joulun Valo lehtiä, tilaamalla tuet yhdistyksemme
kotimaassa tehtävää työtä. Lähetä tänä vuonna joulukortin sijaan Joulun Valo, olet mukana hyvän sanoman levittämisessä.

Lehden hinta 5 €/kpl
10kpl - 10% alennus
20kpl - 15% alennus
30kpl - 20% alennus
+ postikulut

Lehti ilmestyy lokakuussa. Tilaamalla
tuet yhdistyksen työtä. Lehtitilauksen tehneelle 10 kpl Elyn isoja kuoria
”kaupan päälle”.

Tilaukset:
ely@evankeliset.net | p. 040 415 9416 |

ELY ry toimisto, Kokkolantie 12, 43500 Karstula
Huom! Jäsenille postitetaan automaattisesti joulukuun alussa 1 lehti/talous.

Juhlaväkeä ja vierailijoita Virosta. Kuva Satu Kivisaari.

Evankeliset kesäjuhlat Elimäen kirkossa 9.-11.6.2017
Kuvat Timo Keski-Antila, ellei toisin mainita.

Iltakirkossa pe 9.6., piispa Seppo Häkkinen saarnasi.

Vas. Elimäen renki 2017 Pauli Turkia
ja Elimäen seurakunnan toiminnallinen
sihteeri Tarja Reijo.

Karjalaisen kansan messussa su 11.6.,
avustajia, Korttelipelimanneja sekä Elimäen ja Kymin kirkkokuoron väkeä.

Makkaraa ja letunpaistoa lauantai-illan
jatkoilla sisäpihalla. Sisätiloissa esiintyi
musiikkiryhmä Case 4 You. Ilta oli kesäisen aurinkoinen.

Sambia-laukun myytäviä aarteita Sambian
orpolapsityön hyväksi.
Virpi ja Satu...
Case 4 You
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Lähde Armeniaan -

kr. kirkon juurille syksyllä 2018
Yhteistyössä Evankelisen lähetysyhdistyksen kanssa järjestämme
Vienan Kemin kirkkorahaston kartuttamiseksi tutustumismatkan
maailman vanhimpaan kr. kirkkoon, joka on Armeniassa. Lähde
mukaan korkeatasoiselle ja monipuoliselle matkalle hyvässä seurassa.
Lauluyhtye
Helmi sunnuntain Aamurukous-hetkessä.

Matka-ajankohta 8.9.-14.9.2018.
Lennot: 8.9. SU 2207 Helsinki-Moskova klo 13.25-15.05
SU1862 Moskova-Jerevan klo 16.25-20.15
14.9. SU1861 14.45-16.45 Jerevan-Moskova
SU2000 18.20-20.05 Moskova-Helsinki

Evankeliset kesäjuhlat 2018 järjestetään Seinäjoella.
Kurikan vaihdossa vas. Kirsi Hämäläinen ja Tarja
Reijo Elimäeltä, oik. Salme Rinta-Komsi, Leo Norja
ja Satu Kivisaari Seinäjoen vastuuryhmästä.

Matkaohjelma
La 8.9.: Lento Helsinki-Jerevan
Su 9.9.: Jerevanin kiertoajelu, tutustuminen mm.
kala-, hedelmä- ja vihannestoriin, Cascaden taidekompleksiin ja Megerian mattotehtaaseen.
Ma 10.9.: Tutustuminen luolaluostariin Geghardissa ja pakanatemppeliin Garnissa.
Ti 11.9.: Maailman vanhin kristillinen kirkko
(Echmiadzin katedraali) ja Armenian Vatikaani
Ke 12.9.: Maailman ensimmäisen kristillisen kirkon
ja Armenian viinin syntysijoilla (Khor Virap - Areni),
punainen luostari (Noravank) ja Neuvostojohdon
kylpyläkaupunki (Jermuk)
To 13.9.: Tähtitieteen syntypaikka (Zorats Karer),
maailman pisin köysirata ja Tatevin luostari, Silkkitien levähdyspaikka (Selim Caravanserai), maailman
suurin vuoristojärvi (Sevan)
Pe 14.9.: Kotiinpaluu Jerevan-Helsinki
Katso tarkempi ohjelmaselostus:
www.evankeliset.net

Matkan alustava hinta on n. 1395/2hh/hlö.
Lisämaksu 1hh 180 €. Hinnat on laskettu valuuttakurssilla
1 Euro = 515 Armenian dram. Mikäli valuuttakursseissa tapahtuu
merkittävä (yli 3%) muutos, vaikuttaa se edellä oleviin hintoihin.
Matkan hinta sisältää:
- edestakaiset lennot, perillä kenttäkuljetuksineen ja
maapalveluineen
- majoitus korkeatasoisissa hotelleissa
- päivittäinen aamiainen ja lounas korkeatasoisissa
ravintoloissa 2.-6. päivinä
- 6. päivän kalaillallinen Sevanin rannalla
- kuljetukset ilmastoidulla hyvätasoisella bussilla
- sisäänpääsymaksut kohteisiin
- suomenkielinen opastus
- suomenkielinen apu ongelmatilanteissa
Maksut
Ennakkomaksu 300 euroa/osallistuja maksetaan ELYn tilille
15.2.2018 mennessä ja loput 15.5.2018 mennessä. ELYn toimisto
postittaa maksulomakkeet osallistujille.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Hannu Mäenpää p. 040 513 0861 ja hannu.maenpaa@evl.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Kouvolan matkatoimisto
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Tapahtumakalenteri
Rukoilemme siunausta järjestettäville
tapahtumille
Elokuussa
To 24.8. Sulkava, srk-talo, Raamattuluento klo 18, Erja Kalpio.
Pe 25.8. Kaustinen, Jylhän kylätalo, Loviisanpäivän seurat klo 18. Matti
Aho, Veli-Pekka Harju, Satu Kivisaari,
Annukka Rannankari sekä musiikki- ja
lauluesitys.
Su 27.8. Kauhajoki
- kirkko ja srk-keskus, Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Antero Rasilainen, liturgi Jouni Niemi, Markku
Sarento, kanttorina Helena Ala-Prinkkilä, ELYSET-lauluryhmä. Ruokailu ja
päiväseurat srk-keskus.
- Ev. Opisto, Hyvässä seurassa -ilta
klo 18. Elyn pääsihteeri Antero Rasilainen - aiheena ”kutsu”, musiikki Sirpa Keski-Antila. Kahvitarjoilu.
Ma 28.8. Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13. Satu Kivisaari, Sirpa Keski-Antila.
Ti 29.8. Juva, Raamattuluento klo
18, Erja Kalpio.
To 31.8.
- Virrat, srk-talo, Seurat klo 18. Jukka Taskinen, Veli-Pertti Ahopelto, Satu
Kivisaari.
- Alajärvi, Kirkontupa, Siionin Kannel
-seurat klo 19. Harri Silvolahti, Sirpa
Keski-Antila, Raavaat miehet.

Syyskuussa
Su 3.9.
- Ruokolahti, kirkko, Elyn kirkkopyhä klo 10. Erja Kalpio
- Ylihärmä, kirkko ja srk-talo, Liikuntakirkko klo 10, perhetapahtuma. Satu Linko, Ulla Latomäki, Satu
Kivisaari. Kirkkokahvit. Lauluseurat
srk-talolla, Linko, Latomäki, Kivisaari,
kanttori. Arvontaa.
- Kurikka, Myllykylän kylätalo,
Ely-seurat klo 13. Valto Käkelä, Raimo
Mäki, Sirpa Keski-Antila.
Ti 5.9. Keuruu, srk-talo, Siionin Kannel -seurat klo 13. Kivisaari, Korkeakoski, Roikola.
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Ke 6.9. Salo (Torikatu 6), srk-talo,
Pastanttipuuro-lounas klo 12. Pastanttipuuro on salolainen perinneruoka, joka on kovasti haluttua.
To 7.9. Karstula, Ev. Opisto, Hyvässä seurassa -ilta klo 18. Isäntänä ja
iltahartaus Pekka Knuutti, puhe Satu
Kivisaari, musiikki Jouni Mäkinen.
La 9.9. Lohja, Anttiinintie 8, Kotiseurat Maija ja Matti Kokkosella klo 14,
Antero Rasilainen.
Su 10.9. Sulkava, kirkko ja srk-talo,
Elyn kirkkopyhä klo 10.
Ma 11.9. Kurikka, srk-keskus, Syysmyyjäiset klo 14-17. Runo- ja lauluhetki klo 15.
To 14.9.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13. Ilkka Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.
- Vimpeli, srk-talo, Syysseurat klo
18. Aulis Harju, Satu Kivisaari.
Su 10.9.2017
Tampereen Tuomiokirkossa

Pohjalainen kirkkopyhä
Messu klo 10, saarna Kosti Kallio,
lit. Mervi Äyräväinen, Ahjolan pelimannit ja Ikaalisten viulupelimannit.
Kahvi- ja ruokamahdollisuus.
Tilaisuus jatkuu klo 12.30 päiväjuhlalla, tilaisuuden juontaa
Satu Kivisaari, puhe Kosti Kallio,
laulua mm. Marja Rajakorpi, Aarre
Aalto, Flora Heinäsuo ja Oona Pätäri, säestys Jukka Hovila, lisäksi
lausuntaesityksiä, puheenvuoroja Antti Punkari, Tapio Parkkinen
jne. Katkelma äidin ja tyttärien
kohtauksesta Huutolaistytön laulu
kirkko-oopperasta.
Linja-auto lähtee Seinäjoelta
kohti Tamperetta Lakeuden Ristin
P-paikalta klo 6.30. Ilmoittautumiset 1.9. mennessä Sadulle p. 050 563 6079. Retken hinta
määräytyy osallistujamäärän mukaan.

Ilmoita
järjestettävistä
tapahtumista
Elyn toimistoon
yhteistä lehteä ja
Elyn kotisivujen
tapahtumakalenteria
varten
ely@evankeliset.net
tai
p. 040 415 9416
(myös tekstiviestein)
Huom!
Tapahtumailmoitukset
seuraavaan Elysanomat-lehteen 2.10.2017 mennessä,
kiitos.

La 16.9. Lohtaja, Pappila ja sen ympäristö, Isovanhempi lapsenlapsi -päivä klo 10-15. Raamatun kertomuksia
lapsille, hartaus, perinneleikkejä, rastirataa, Sambialaukku, ruokailu ym.
Mukana Lohtajan srkn työntekiöitä;
Olli Ijäs, Riikka Peltola, Anne Pelander
sekä Vuokko Orjala ja Satu Kivisaari.
Su 17.9.
- Seinäjoki, Lakeuden Risti ja srk-keskus (Koulukatu 24), Elyn maak. kirkkopyhä ”Kiitos, kun saan tässä olla”,
messu klo 10, saarna Raimo Mäki, lit.
Jukka Salo, Seinäjärven kuoro. Ruokailu ja juhla srk-keskuksessa. Päiväjuhlassa kirjailija, runoilija Anna-Mari
Kaskinen, Jukka Salo, Satu Kivisaari.
- Alahärmä, Ruskoranta (Haaruskankaantie 216), Kiitoksen iltapäivä
- Ritva Pyykösen muistoseurat klo 13.
Jaakko Linko, kuoroja, runoja, puheita.
Ti 19.9.
- Forssa, Ystävän Kammari (Hämeentie 5), Siionin Kannel -seurat klo
13.30.
- Juva, Raamattuluento klo 18, Erja
Kalpio.
- Alavus, srk-talo, Seurat klo 18.30.
Lähetyssihteeri, kanttori, Satu Kivisaari.
- Salo, srk-talo (Torikatu 6), Siionin
Kannel -seurat klo 18, Annikki ja Paavo Erelä. Kahvitarj. klo 17.30.

To 21.9.
- Lapua, Lauluseurat Liisa ja Matti Hippolinilla klo 18. Ulla Latomäki,
Satu Kivisaari, Riitta Hippolin.
- Sulkava, srk-talo, Raamattuluento
klo 18, Erja Kalpio.
Su 24.9.
- Alavus, kirkko, Elyn kirkkopyhä klo
10, saarna Pekka Kiviranta. Ruokailu
ja lähetysjuhla, Satu Kivisaari, Kiviranta, kanttori, srkn työntekijä.
- Riihimäki, kirkko (Hämeenkatu 5),
Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Antero
Rasilainen. Kirkkokahvit ja Siionin
Kannel -seurat, Pertti Ruponen, Rasilainen, srkn työnt.
- Toivakka, kirkko, Elyn kirkkopyhä
klo 10. Erja Kalpio, Panu Partanen.
- Laukaa, Toivonkeidas, Israel-ilta
klo 17. Anki Hypen, Erja Kalpio.
Ma 25.9. Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13, Sirpa Keski-Antila
To 28.9. Kauhajoki, Ev. Opisto,
Hyvässä seurassa -ilta klo 18. ElyCafé-nuoret - aiheena ”usko”, Satu Kivisaari, Sirpa Keski-Antila. Kahvitarjoilu
La 30.9. Lappeenranta, Sokos Hotel Lappeen aamiaisravintola Rakuuna Banquet (kauppakeskus Kristiinan
yhteydessä, Brahenkatu 1), Naisten
aamiainen klo 9.30. Erja Kalpio, Laura
Hienonen.

Lokakuussa
Su 1.10.
- Evijärvi, kirkko, Isovanhempi lapsenlapsi -messu klo 10. Matti Aho,
Aira Kentala, lastenohjaajat, satu Kivisaari. Katso kutsu ja juttua tämän
lehden sivulta 14.
- Savonlinna, Sääminki, srk-talo,
Israel-ilta klo 18, Erja Kalpio.
Ti 3.10. Keuruu, srk-talo, Siionin
Kannel -seurat klo 13. Korkeakoski,
Roikola.
To 5.10. Lapua, Saarenpääkoti,
Lauluseurat klo 18.
La-Su 7.-8.10. Kitee, Ev. Opisto,
Raamattuviikonloppu: lounas klo 1112, luento klo 12-15.30.
Su 8.10.
- Tampere, Kalevan kirkon alasali,
Siionin Kannel -ilta klo 17. Esa Eerola.
- Ähtäri, kirkko ja srk-talo, Elyn ja
Sansan yhteinen kirkkopyhä klo 10.
Lähetystilaisuus srk-talolla. satu Kivisaari. Mervi Viuhko.

Ma 9.10.
- Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13, Israel-kuvia. Sirpa
Keski-Antila, Erkki Yli-Krekola.
- Kouvola, srk-keskus, Martta-sali,
Lähetyspiiri klo 14, Marjatta Kurki,
Antero Rasilainen.
To 12.10.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13. Satu Kivisaari, Ilkka Tuikkala.
- Karstula, Ev. opisto, Hyvässä seurassa -ilta ”Ystäväkansan mukana” klo
18. Isäntänä ja puhe kirkkoherra Seppo Tiainen, iltahartaus Pekka Knuutti,
musiikki Jouni Mäkinen.
Su 15.10.
- Jalasjärvi, Elyn kirkkopyhä klo 10.
- Jyväskylä, Säynätsalon kirkko
(Saarnatie 2), Elyn kirkkopyhä klo 10,
saarna Antero Rasilainen. Kirkkokahvit ja Siionin Kannel -lauluseurat, Rasilainen, srkn työnt.
- Seinäjoki, srk-keskus (Koulukatu
24), Siionin Kannel -seurat klo 15.
Ti 17.10.
- Forssa, Ystävän Kammari (Hämeentie 5), Siionin Kannel -seurat klo
13.30.
- Salo, Tupuri (Pesäkatu 2), Kotiseurat Hilkka ja Matti Lähdekorvella klo
18, Pekka Kiviranta. Kahvitarj. 17.30.
To 19.10. Sulkava, srk-talo, Raamattuluento klo 18, Erja Kalpio.
Su 22.10.
- Jokioinen, kirkko (Kirkkokuja 143),
Elyn kirkkopyhä klo 10.
- Juva, kirkko (Juvantie), Elyn kirkkopyhä klo 10, saarna Antero Rasilainen. Kirkkokahvit ja päivätilaisuus,
Erja Kalpio, Rasilainen, srkn työnt.
- Lehtimäki, kirkko, Elyn kirkkopyhä
klo 10, saarna Ulla Latomäki, avustamassa Aune Kuoppa-aho. Kirkkokahvit kirkossa.
- Helsinki, Jakomäki, kirkko (Jakomäenpolku 7), Elyn kirkkopyhä, kirkkokahvit ja Siionin Kannel -seurat klo
12 alk. Mukana Elina Perttilä, Markku
Arola, Pekka Kiviranta.
Ma 23.10. Kurikka, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13, Raimo
Mäki.
Ti 24.10. Juva, Raamattuluento klo
18, Erja Kalpio.
Ke 25.10. Kortesjärvi, srk-talo, Hyvässä seurassa -ilta klo 18. Tarja Takala-Luostarinen, Satu Kivisaari, Ulla
Latomäki, Vaeltajat-lauluryhmä.

To 26.10. Kauhajoki, Ev. Opisto,
Hyvässä seurassa -ilta klo 18. Rovasti
Aulis Harju - aiheena ”sadonkorjuu”,
Pekka Kiviranta. Kahvitarjoilu.
Su 29.10.
- Hamina, Marian kirkko (Pikkuympyräkatu 34), Elyn kirkkopyhä klo
10, saarna Antero Rasilainen. Kirkkokahvit ja Siionin Kannel -seurat
Simeon-salissa, Juha ja Anu Väliaho,
Rasilainen, srkn työnt.
- Joensuu, Pielisensuu, kirkko, Elyn
kirkkopyhä klo 10, Erja Kalpio.
- Kokkola, Kaarlelan srk-talo ja kirkko, Raamattutunti klo 15, Pekka Kiviranta. Siionin Kannel -seurat klo 16,
Satu Kivisaari, Kiviranta, kanttori. Iltamessu klo 18, saarna Kiviranta.
- Kouvola, Koria, kirkko, Iltakirkko
klo 18, Juha ja Anu Väliaho, A. Rasilainen, srkn työnt.
Ti 31.10. Alavus, srk-talo, Seurat
klo 13.

Marraskuussa
Su 5.11. Tampere, Kaukajärven
srk-talo, Siionin Kannel -lauluseurat
klo 17. Mukana rovasti Aaro Eerola
sekä Liisa ja Valto Käkelä.
Ma 6.11. Kurikka, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13.
Ti 7.11. Keuruu, srk-talo, Siionin
Kannel -seurat klo 13. Korkeakoski,
Roikola.
To 9.11.
- Kauhajoki, srk-keskus, Siionin Kannel -seurat klo 13. Ilkka Tuikkala, Sirpa Keski-Antila.
- Karstula, Ev. Opisto, Hyvässä seurassa -ilta klo 18. Antero Rasilainen,
Pekka Knuutti.
Su 12.11. Elimäki, Israel-ilta klo 17,
Erja Kalpio.
Su 19.11.
- Espoo, Auroran kappeli (Heiniemenpolku 1), Elyn kirkkopyhä klo 12,
Emriikka Salonen, saarna Antero Rasilainen. Kirkkokahvit ja Siionin Kannel -lauluseurat, Rasilainen.
- Seinäjoki, srk-keskus (Koulukatu
24), Siionin Kannel -seurat klo 15.
- Kortesjärvi, kirkko ja srk-talo, Siionin Kannel -messu klo 19. Kahvitarjoilu ja arpajaiset srk-talossa klo 18.
Ma 20.11. Kurikka, srk-keskus,
Siionin Kannel -seurat klo 13.
Katso päivitetyt tapahtumatiedot
www.evankeliset.net/kalenteri

Karjalan kunnailla kellot ne soittaa
kutsuen kirkkoon kansaa.
Karjalan kunnailla köyhä kansa huokaa
Herransa puoleen se huutaa.
Herransa puoleen se huutaa.
Kuulet
Kuulet
Kuulet
Kuulet

sie,
sie,
sie,
sie,

kuulet
kuulet
kuulet
kuulet

sie, etkö sinä kuule?
sie Jumala.
sie, etkö sie jo kuule?
sie, Herra armaha!

Säkeitä Karjalaisen kansan messusta
San. ja säv. Tapani Nuutinen

